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Nowa kolekcja opraw okularowych
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SCORPION EYEWEAR | 
www.sceyewear.com | www.tonnyeyewear.com | www.e-glasses.pl
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UL. WSPÓŁCZESNA 20                     WWW.ORATA.PL 
03-255 WARSZAWA                             BIURO@ORATA.PL 

 
UL. WSPÓŁCZESNA 20                     WWW.ORATA.PL 
03-255 WARSZAWA                             BIURO@ORATA.PL 

Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy, 
projektowanie salonów optycznych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
UL. WSPÓŁCZESNA 20

03-255 WARSZAWA
WWW.ORATA.PL

BIURO@ORATA.PL

Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety 
i szafki na oprawy, projektowanie salonów optycznych





FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 20

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 2,3

ARGA POZNAŃ 65

BINOKL JABŁONOWO 27

CAMRO SOPOT 10,11

CLEX POLSKA SZCZECIN 45

DEK-OPTICA WROCŁAW 14

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 64

HUMEL JÓZEFÓW 60

IDEA OPTICA OPOLE 16

IQ PRISMA OPOLE 18

JAI KUDO POZNAŃ 21

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 45

MAŻEX WARSZAWA 64

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 60

MERTZ BOLESŁAWIEC 33

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 61

OKO OPTICAL STRZELIN 72

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 63
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTI - SERVICE KACZYCE 59

OPTIBLOK WARSZAWA 37

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 64

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 70,71

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY POZNAŃ 12

PROSTAF POZNAŃ 23

PUCCINI WARSZAWA 34

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 55

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4,5,68,69

SERV-OPTIC KRAKÓW 58

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 65

SPECTRUM 2 WROCŁAW 63

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 64

TAR-POL NIEPOŁOMICE 61

TRZPIL RUDA TALUBSKA 60

VADIM EYEWEAR SZCZECIN 1

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 25

VISIO OLSZTYN 41

VISION FASHION BOLESŁAWIEC 54
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SIOF

21-23.02.2019 SZANGHAJ
www.siof.cn

MIDO

23-25.02.2019 MEDIOLAN
www.mido.com

GIEŁDA OPTYCZNA
  

02.03.2019 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

OPTA 

08-10.03.2019 BRNO
www.bvv.cz

GIEŁDA OPTYCZNA
  

08.03.2019 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

EXPO EAST NEW YORK
  

21-24.03.2019 NOWY JORK
www.visionexpo.com

  KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA 

30.03.2019 KRAKÓW
www.mcokrakow.pl

OPTOMETRIA 2019 

05-07.04.2019 KRAKÓW
www.optometria2019.pl

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY

12-13.04.2019 POZNAŃ
www.mcro.pl

 

13 KONGRES OPTYKÓW KRIO

14-17.11.2019 KARPACZ
www.kongreskrio.pl

Uwaga!  

Giełdy warszawskie od-
bywają się w Zespole Szkół 
Spożywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odbywają 
się w hotelu Okrąglak, ul. Naruto-
wicza 59.

Informacje o terminach pochodzą 
bezpośrednio od organizatorów    
i są aktualne na dzień oddania 
magazynu do druku.

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawią-

zanie kontaktu z organizato-
rami.
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Różnorodność kształtów na pewno wyróżnia tę kolekcję. 
W zależności od wybranych opraw można delikatnie 
podkreślić rysy twarzy, dodać charakteru stylizacji czy 
też zbudować niebanalny wizerunek. Wszystko to pro- 
jektowane w duchu letniego szaleństwa, z myślą o waka-
cjach na pięknych plażach całego świata. Zapraszamy do 
zapoznania się z wyjątkową kolekcją dostępną u naszych 
przedstawicieli handlowych. MOCOA. SUN to idealny 
wybór na modny look w promienne dni.

Może jeszcze tego nie widać za oknem, ale wiosna zbliża się dużymi krokami. W tym roku ma być podobno 
bardzo słoneczna. Nasze oprawy testowaliśmy w Miami Beach, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa promująca 
kolekcję przeciwsłoneczną MOCOA. SUN na 2019 rok. Gwarantujemy więc świetną ochronę przed promie-
niowaniem UV - to dzięki soczewkom z polaryzacją i odpowiednimi �iltrami. W przypadku naszych okularów 
komfort i funkcjonalność idą w parze z trendami i designem.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IDEA OPTICA

mod. S0066 C2 mod. S0063 C3 mod. S0071 C1

mod. S0069 C1

mod. S0068 C1

mod. S0073 C2





mod. 9040 C1

2019/1Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IQ Prisma

DEFRAME SUN to marka okularów przeciwsłonecznych dla wszyst-
kich tych, którzy podążają za najnowszymi trendami oraz cenią sobie 
szyk i miejską elegancję. Nowoczesne geometryczne kształty z nutką 
futurystycznej awangardy to opcja dla odważnych, lubiących wyróżniać 
się z tłumu.

Najnowsza kolekcja obfituje w ponadczasowe klasyki w innowacyjnym wydaniu. Nie można przejść koło niej 
obojętnie. Bardzo ważny jest aspekt estetyczny, jednak na pierwszym miejscu stawiamy jakość. Dlatego produ- 
kujemy nasze okulary z najlepszych materiałów dla długotrwałego użytkowania przez naszych klientów.             
Połączyliśmy znane tworzywa z nowoczesnymi i tak powstały modele 9042, jak również 9043, czyli kombinacja 
metalu i drewna. 

Kolejną „perełką” w naszej kolekcji są okula-
ry męskie 9040 i 9041 z tytanu oraz carbonu. 
Do produkcji użyliśmy też wysokiej jakości 
acetatu celulozy, który jest trwały oraz 
bardzo atrakcyjny wizualnie. 

DEFRAME SUN idealnie sprawdzą się jako 
wyjątkowe akcesoria dla nowoczesnych 
kobiet i mężczyzn, ponieważ łączą współ- 
czesną klasę z tym, co najlepsze w modzie 
ulicznej światowych stolic. 

mod. 9043 C3

mod. 9043 C1

mod. 9042 C1

mod. 9041 C1

mod. 9044 C2

19
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Zgłoś się na szkolenie z cyklu
„Efektywna sprzedaż soczewek progresywnych”.

Zyskaj wiedzę i certyfi kat potwierdzający świadcze-
nie profesjonalnych usług w zakresie doboru socze-
wek progresywnych.

JUŻ DZIŚ ZOSTAŃ EXPERTEM JAI KUDO!

O szczegóły pytaj Przedstawiciela Handlowego
lub w Dziale Obsługi Klienta.

• NOWOCZESNE
• DOPASOWANE DO STYLU ŻYCIA
• PERFEKCYJNE

SOCZEWKI PROGRESYWNE HYPERVIEW
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1. Caroline Abram mod. WE DREAM 527
2. Dekoptica mod. FRAME 511 col 217
3. Christian Lacroix mod. CL 5049
4. Just Cavalli mod. JC 866S 32C
5. Lightbird mod. PLANET LB 003 
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1. Belutti mod. SFJ 025 C 001
2. Pepe Jeans mod. 41 5151
3. Lightbird mod. Heart LB 001 C  038
4. Maje Paris mod. Cat's Eye Sunglasses
5. Swarovski mod. SK 0201 16A2019/124
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1. Anne Marii mod. am 20285 b
2.  TONNY mod. TY 4740 C 2U
3. Theo mod. Contour 410 
4. Dekoptica mod. FM 002 COL 021
5. Komono mod. Morgan Electric Pink    



PRODUCENT OPRAW OKULAROWYCH
FREZOWANYCH, WTRYSKOWYCH I OKULARÓW PRZECIWSLONECZNYCH
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1. TONNY mod. TY4649     
2. White Label mod. 0013 HV2

3. TRESS mod. TR 248 C2S
4. JAI KUDO mod. LITTLE STAR C03

5. Etnia Barcelona mod. SINTRA BLPK
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3

4

5

1
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1. Jaguar 32500 mod. Black Wood 
2. Dekoptica mod. FM 001 col213
    

3. Ogi Eyewear mod. 9249 2267  
4. Solano mod. s 20518b

5. Etnia Barcelona mod. Rimini PUHV
6. Rako mod. Passion 1815 C3         



Od początku stycznia 2019 roku �rma Vadim Eyewear rozpoczęła współpracę ze świa-
towym hausbrandem Marchon - producentem i dystrybutorem okularów korekcyj-
nych i przeciwsłonecznych. Vadim Eyewear poszerzył swoje portfolio o okulary marek 
Liu Jo, Nautica, Skaga, Salvatore Ferragamo, a także kultowej marki Calvin Klein.

CALVIN KLEIN jest jedną z najpopularniejszych marek na świecie. Jej założycielem jest słynny projektant mody Calvin 
Richard Klein. Początkowo, marka koncentrowała się na kobiecych płaszczach, by potem rozwinąć linię na odzież damską,       
a następnie sięgnąć po modę męską, jeansy, bieliznę, perfumy i okulary. Świeżość, nowoczesność, minimalizm oraz zasada 
„mniej znaczy więcej” to �lozo�a tej marki. 

W celu dotarcia do zróżnicowanych grup odbiorców marka proponuje trzy linie okularów korekcyjnych i słonecznych: 
Linia tradycyjna CALVIN KLEIN - to przede wszystkim okulary w klasycznych sylwetkach i wyrazistej kolorystyce, które łączą 
w sobie nowatorskie detale z modnym stylem. Oprawy z tej linii zawierają elementy tytanowe, akcenty metalowe, otwarty 
mostek oraz rzeźbiony krystaliczny acetat celulozy. Kolekcja z tej linii przeznaczona jest głównie dla osób ceniących elegan-
cję, tradycję, ale zarazem i nowoczesność. 

CALVIN KLEIN 205W39NYC – nazwa linii zaczerpnięta została z nowojorskiego adresu siedziby marki. Linia ta jest synoni-
mem luksusu dzięki zastosowaniu bogatej kolorystyki i dopracowanych detali. Okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne są 
wykonane z wysokiej jakości tytanu oraz prążkowanego acetatu połączonego z utylizowaną skórą.  Odbiorcami CALVIN 
KLEIN 205W39NYC są osoby lubiące nowości i zabawę modą.

2019/130

VADIM eyewear
poszerza
portfolio
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LIU JO jest marką założoną w latach 90-tych, która stanowi synonim nowoczesnego, włoskiego stylu. Kolekcja Liu Jo odzwier-
ciedla naturalną kobiecość i podkreśla piękno współczesnej kobiety. Styl Liu Jo jest wyra�nowany, olśniewający i otwarty na 
indywidualną interpretację. Kolekcja okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych zawiera kamienie szlachetne, brokat, 
urocze detale i modne kształty. Nietuzinkowe zdobienia nadają oprawom kobiecego charakteru i sprawiają, że kobieta Liu Jo 
czuje się piękna i pewna siebie w każdej sytuacji.

NAUTICA oferuje klasyczną stylizację z nowoczesnym wyglądem. Oprawy okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych 
wykonane są z myślą o komforcie i doskonałym dopasowaniu. Elementy żeglarskie zostały włączone do kolekcji w celu 
nadania jej charakterystycznego wyglądu. Ponadczasowy styl opraw jest zachowany dzięki klasycznej kolorystyce, wykorzy-
stanym materiałom oraz teksturze. Nautica posiada w pełni spolaryzowaną kolekcję okularów słonecznych, od modelu 
kultowego aviatora, po oprawy sportowe.

SKAGA to dziedzictwo, z którym niewiele marek okularów może konkurować. Od 1948 roku wielu wybitnych szwedzkich 
projektantów tworzy okulary Skaga z solidną wiedzą na temat rzemiosła i technologii. Oprawy okularów korekcyjnych                       
i słonecznych znane są z prostych, ale eleganckich rozwiązań projektowych i dbałości o najdrobniejsze szczegóły. Kolekcja 
okularów łączy minimalistyczną estetykę z nowoczesnym wyglądem.  

SALVATORE FERRAGAMO jest jedną z najbardziej znanych 
na świecie luksusowych marek Made in Italy. W kolekcji 
opraw wykorzystuje elementy ikoniczne z dziedzictwa marki 
Salvatore Ferragamo, takie jak monogram oparty na jednym 
z najtrwalszych symboli - Gancinim, kultowe buty - Vara i na- 
druki. Zastosowanie innowacyjnych kształtów i materiałów 
tworzy równowagę pomiędzy silnymi korzeniami historycz-
nymi, a nowoczesnymi interpretacjami.
   

To już 10 lat Vadim Eyewear!
W tym roku mija 10 lat, odkąd na polskim rynku pojawił się dystrybutor opraw okularowych VADIM EYEWEAR. Z tej okazji 
dziękujemy wszystkim naszym partnerom za dotychczasową współpracę, znakomite relacje biznesowe i zaufanie. Wyrażamy 

uznanie i szczere chęci do kolejnych działań razem.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: 531.485.561. | vadimeyewear.com

31

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi

00

CALVIN KLEIN JEANS – to z kolei seria skierowana do szerokiego grona odbiorców. Oprawy okularowe posiadają detale 
inspirowane denimem oraz wzorami, które odnoszą się do historycznych, amerykańskich korzeni. Linia ta jest wyrazem 
miejskiej swobody życia.
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Belutti SUN REGULAR
to uniwersalne modele 
na wszelkie okazje, każdy 
występujący w trzech 
wariantach kolorystycznych. 
Niebanalne połączenie 
różnych odcieni zieleni, 
brązu i granatu – przypadnie
do gustu każdemu. 
Dla odważnych marka 
przygotowała oprawy 
o geometrycznych kształtach, 
połączone z lustrzanymi 
soczewkami w kolorze złota, 
�oletu czy zieleni.

W tegorocznej ofercie okularów przeciwsłonecznych marki Belutti, jak co roku, znalazły 
się modele z kolekcji REGULAR oraz FASHION. Wszystkie wyposażone są w soczewki 

z powłoką polaryzacyjną

36
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MAZOWIECKIE/PODLASKIE
tel.: +48 517 770 468

tel.: +48 513 123 832

tel: +48 507 926 234

tel.: +48 513 123 830

tel.: +48 517 770 470

tel.: +48 517 770 467 

tel.: +48 513 123 836



Belutti
 SUN FASHION to odzwier-

ciedlenie włoskiego stylu, będą- 
cego połączeniem prostoty i niebanal-

nych form. Oryginalne wzornictwo, modny 
print, specjalnie wyselekcjonowane materia-

ły i dbałość o detale – to cechy charakteryzują-
ce najnowsze modele FASHION. Dla tych, którzy 
wyznają zasadę „less is more”, marka propo- 
nuje delikatne, okrągłe oprawy, które idealnie 
dopełnią casualowe stylizacje lub eleganc-

kie kocie modele w ponadczasowym 
połączeniu czerni i złota. Wszystkie 

stworzone są z wytrzymałego    
i odpornego acetatu.

Okulary przeciwsłoneczne Belutti dostępne 
są w renomowanych Salonach Optycznych 
w Polsce i Europie. 
Więcej na www.belutti.com

1. mod. SBC169 C01
2. mod. SBC148 C02
3. mod. SBC160 C02
4. mod. SBC154 C03 
5. mod. SFJ006 C003
6. mod. SVP002 C2
7. mod. SFJ015 C004
8. mod. SVP004 C4
9. mod. SFJ016 C003 

9
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pastelowe kolory
                finezyjne kształty

1. mod. SFJ026 C004,   2. mod. SFJ027 C003,   3. mod. SFJ025 C003,   4. mod. SVP003 C2,   5. mod. SFJ024 C002   6. mod. SBC158 C03 2019/1 39



Odwiedziło nas ponad 200 klientów…

Wszystkim podobało się nasze stoisko i hologra�czna prezentacja 3D …
Przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów handlowych … 

Zorganizowaliśmy kilka atrakcyjnych konkursów z nagrodami …
Wręczyliśmy nagrody na łączną kwotę około 20.000zł …

Z Poznania wszyscy wyjechaliśmy zadowoleni.

TARGI OPTYKA 2018
POZNAŃ

2019/140
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fot. OPTI

targi optyczne 

Monachium, 27 stycznia 2019  – Nie-
mal wszyscy goście rozpoczęli swoją wi-
zytę od krótkiej „inspekcji” rozkładu hal 
wystawienniczych. Z racji tego, że targi 
Opti rozrosły się do powierzchni 6 hal, 

fani targów musieli najpierw przyzwy-
czaić się do zmian w dotychczasowym 
układzie oraz w wyglądzie Opti zanim 
wyruszyli do swoich ulubionych miejsc 
wystawy.

„Profesjonalni goście szybko przyzwy-
czaili się do nowej struktury hali z trze-
ma wejściami. Chwalili również jasny 
układ sekcji w halach”, podkreśla Dieter 
Dohr, prezes zarządu GHM Geselschaft 

Premiera okazała się dużym sukcesem – targi Opti, po 
raz pierwszy, odbyły się w 6 halach wystawienniczych 
Fairground w Monachium. Zadowolone twarze 28 000 
gości oraz 631 wystawców, a także wyniki ankiet mówią 
same za siebie: był to istotny krok naprzód jeśli chodzi                   
o przyszłość Opti. 94 % z ankietowanych gości targów 
oraz 91 % firm, mających tam swoje stoiska, przyznało 
„nowemu” Opti najwyższe oceny.



fur Handwerksmessen mbH. „Ankieta 
przeprowadzona przez niezależny in-
stytut badania opinii publicznej poka-
zuje, że targi Opti uzyskały najwyższe 
wyniki wśród 9 na 10 gości oraz 7 na 10 
wystawców. Niezależnie od tych bar-
dzo wysokich rezultatów, w tym roku 
będziemy dalej wprowadzać w życie 
przepis na sukces, który kontynuujemy 
od roku 2008: po targach dokładnie 
zanalizujemy tegoroczną edycję, aby 
wciąż polepszać funkcjonowanie Opti!”

Poza klasycznym „poszukiwaniem inno-
wacji”, zainteresowanie gości coraz częś-
ciej skupiało się na chęci „inicjowania 
nowych relacji biznesowych” oraz „kon-
tynuowania szkoleń i edukacji”. Targi 
Opti zaspokoiły te wymagania poprzez 
kompaktowe połączenie wszystkich 
„wysepek wiedzy” ze zróżnicowanymi 
ofertami w Hali C4,  zamiast rozpra-
szania ich w pojedynczych halach, jak 
robiono to wcześniej. Obok wyżej wy-
mienionych wysepek znajdowały się 
obszary Rynku Pracy i Kampusu, Forum 
oraz SHOWCASE skupione wokół klu-
czowego tematu „Podróży Klienta”. 

Cztery stacje: „Strategia”, „Potrzeba”, „Za-
kup” oraz „Użycie” jasno ilustrowały róż-
norodne elementy, które optycy muszą 
wziąć pod uwagę podczas tworzenia 
swojego podejścia do klientów. Opro-
wadzanie po konkretnych sekcjach było 
źródłem konkretnych wskazówek dla 
gości, które, przy użyciu sprawdzonych 

przykładów, będą mogli szybko wdro-
żyć w prowadzeniu własnej działalności 
biznesowej. Ten proces będzie kontynu-
owany również po targach. „Stworzyli-
śmy obszar wiedzy cyfrowej otaczającej 
„Podróż Klienta”, który będzie dostępny 
na stronie www.opti-showcase.de/en 
przez kolejne 365 dni. Dzięki niemu, Opti 
podjęło istotny krok w kierunku stania się 
bankiem wiedzy dla optyków, czynnym 
24/7!”, wyjaśnia Dieter Dohr.

Bezpośrednio za obszarem SHOWCA-
SE, ciekawi goście mogli zaspokoić 
swój głód wiedzy dzięki uczestnictwu 
w interesujących wykładach oraz dys-
kusji panelowej w sekcji FORUM Opti. 
9 na 10 gości wzięło udział w przynaj-
mniej jednym z 34 wykładów. Nie jest 
zaskoczeniem, że wykłady cieszące się 
największą popularnością odnosiły się 
do tematu dobrania najlepszego podej-
ścia do klienta (na przykład „Gdzie kon-
kretny klient kupi swoją parę okularów 
teraz i w przyszłości?” „Wykorzystywa-
nie wydarzeń w celu dotarcia do zain-

teresowanych klientów” oraz ciesząca 
się dużym zainteresowaniem dyskusja 
„Większa widoczność poprzez media 
społecznościowe?”, zorganizowana 
wspólnie z dwoma influencerami). Ko-
lejną atrakcją Forum była gala wręczenia 
nagrody SZKIEŁKO BLOGERA 2019 
dla Najlepszego Debiutu na targach 
Opti (opti BOXES). Zwycięzcą została 
firma Rounder Rounder z Hongkongu, 
która zdobyła nagrodę przyznawaną 
przez blogerów z całej Europy, zajmują-
cych się modą, stylem życia oraz oku-
larami.

Inne interesujące statystyki:

92 procent wystawców zadeklarowało, 
że odwiedzi targi ponownie w 2020 
roku; goście targów Opti przybyli do 
Monachium ze wszystkich kontynen-
tów; udostępniono ponad 500 „insta-
stories” o targach Opti z okazji rozdania 
nagrody Szkiełko Blogera.

Więcej informacji na: www.opti.de 

 

432019/1

Kolejne targi Opti 
odbędą się w dniach 
10-12 stycznia 2020 

w Monachium. 

Opracowanie: INTEROPTYKA, 
na podst. mat. pras. GHM Gesellschaft 

für Handwerksmessen mbH
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Kurs Refrakcji w Cechu 
Optyków w Warszawie

Cech Optyków w Warszawie zaprasza Państwa na kurs refrakcji II stopnia. Zajęcia zaczyna-
my w dniach 30 - 31 marca, kolejne spotkania na kursie to 13 - 14 kwietnia i 11 - 12 maja. 
Kurs refrakcji II stopnia zawiera informacje z zakresu refrakcji, jak również zagadnienia 
dotyczące aplikacji soczewek kontaktowych. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wyko-
rzystaniem m.in.: foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. 
Zajęcia na kursie, obejmujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne 
prowadzone są przez dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego w siedzibie KRIO przy ul. Przy 
Agorze 28 w Warszawie.  

Program kursu refrakcji II stopnia

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne 
1. Metoda Dondersa
2. Pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra skrzyżowanego.
3. Badanie refrakcji za pomocą foroptera.
B. Metody obiektywne
1. Skiaskopia.
2. Refraktometr Hartingera.
3. Autorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomodacją i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń widzenia obuocznego.
III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontaktowymi
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczewki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego utrudniające dobór korekcji  okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla słabowidzących.

W dniach 19 - 20 stycznia rozpoczęły się zajęcia na kursie refrakcji I stopnia, które kończą się w terminie 2 - 3 marca. 
Informujemy, że w kursie refrakcji drugiego stopnia mogą uczestniczyć również osoby, które nie ukończyły kursu 
stopnia pierwszego.
Zgłoszenia chętnych  do uczestnictwa w kursach przyjmuje Biuro Cechu e-mail: cech.optyk@interia.pl tel. 22 635 78 
67 w godz. 9:00-13:00 strona: www.cechoptyk.waw.pl

44

wieści z branży

2018/1

W związku ze zbliżającym się 
Światowym Tygodniem Jaskry, 
w imieniu Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Okuli-
stycznego zapraszamy Państwa 
do poparcia akcji „Polscy okuli-
ści kontra jaskra”, realizowanej 
przez PTO i Sekcję Jaskry PTO, 
przy współudziale Polskiego 
Związku Niewidomych. 
Celem akcji „Polscy okuliści 
kontra jaskra” jest zwiększenie 
świadomości pacjentów na 
temat choroby i wzrost wykry-
walności jaskry we wczesnym 
stadium.
Zapraszamy do zgłaszania po-
radni okulistycznych zaintere-
sowanych wykonaniem badań 
przesiewowych w kierunku ja-
skry u pacjentów, którzy nie są 
chorzy na jaskrę i nie odwiedzili 
okulisty przez ostatni rok. Akcja 
jest organizowana w dniach 
między 11 a 17 marca, dlate-
go bardzo prosimy o zgłosze-
nia gabinetów na badania we 
wskazanym terminie.
W badaniu przesiewowym pro-
simy o wypełnienie ankiety, 
badanie ciśnienia, pachymetrii                  
i dna oka. W ramach akcji „Pol-
scy okuliści kontra jaskra” na 
bezpłatne badania przesiewo-
we w kierunku jaskry nie bę-
dzie wymagane skierowanie do 
okulisty.
Lista gabinetów będzie sukce-
sywnie aktualizowana o nowe 
zgłoszenia. Prosimy o uważ-
ne śledzenie strony i adresów 
przychodni. Wszystkie placów-
ki i terminy zgłoszone do akcji 
są dostępne w zakładce „Lista 
gabinetów” na stronie www.ty-
dzienjaskry.pto.com.pl
Gabinety można zgłaszać pod 
tym samym adresem.

Zarząd Pomorskiego Cechu 
Optyków w Gdańsku infor-
muje, że w roku 2018 zapla-
nowaliśmy następujące kursy 
i szkolenia:
1) kurs refrakcji, który ma na celu 
poszerzenie wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej z zakresu opty-
ki i refrakcji; przewidujemy trzy 
edycje kursu refrakcji; pierwszą 
edycję w okresie 27.01.2018 r. 
– 22.04.2018 r.: tryb weekendo-
wy, spotkania co drugi tydzień; 
kolejne edycje wiosną i jesienią  

2) 17 – 18 lutego 2018 r. Semi-
narium Szkoleniowo – Wysta-
wiennicze w Gdańsku w Hotelu 
Hanza,
W programie seminarium prze-
widziane są prelekcje przedsta-
wicieli znanych firm optycznych 
oraz główny wykład Pana To-
masza Krawczyka – doktoran-
ta Szkoły Głównej Handlowej                    
w Warszawie, dyrektora pro-
gramowego Stainer Consul-
ting, zawodowego negocjatora 
i mediatora do rozwiązywania 
sporów między podmiotami 
gospodarczymi, trenera biznesu 
i metodyka komunikacji inter-
personalnej;   

3) Kurs optyka okularowego, 
który ma za zadanie przygoto-
wać uczestnika do przystąpienia 
do egzaminu i uzyskania tytułu 
zawodowego czeladnika; pla-
nowany termin – jesień 2018 r.

WARSZAWA Informujemy, że 
w dniach 3-4 lutego rozpoczęła 
się pierwsza, tegoroczna edy-
cja kursu refrakcji pierwszego 
stopnia organizowana przez 
nasz Cech. Ze względu na duże 
zainteresowanie szkoleniami                  
z zakresu refrakcji zapraszamy,  
w terminie 21-22 kwietnia br. na  
pierwsze zajęcia kolejnej edycji  
kursu I stopnia. Pozostałe ter-
miny zajęć na rozpoczynającym 
się w kwietniu Kursie Refrakcji      
I stopnia to 5-6 i 19-20 maja oraz 
2-3 czerwca ostatnie zajęcia.
www.cechoptyk.waw.pl

Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa w targach bran-
żowych o nazwie: KRAKOWSKA 
WIOSNA OPTYCZNA 2018. Tym 
razem targi odbędą się w dniu 
7 kwietnia 2018 r. w Hotelu Best 
Western Efekt Express**** przy ul. 
Opolskiej 14a. Serdecznie zapra-
szamy wszystkie osoby związane 
z branżą optyczną w godzinach 
10.00 – 20.00. Wykłady odbędą 
się w g. 12.00 – 14.00, natomiast 
oficjalne rozpoczęcie oraz po-
częstunek o g. 14.00. Wstęp oraz 
parking bezpłatny.
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ESSILOR POLONIA Sp. z o.o. 

Essilor Polonia znalazła się wśród laureatów Gazeli Biznesu 2018 – zestawienia najdyna-
miczniej rozwijających się �rm. Jedno z najbardziej prestiżowych tytułów w polskiej 
gospodarce przyznawane jest przez Puls Biznesu na bazie analizy wyników spółek                             
z trzech ostatnich lat.

Essilor Polonia jest częścią Grupy Essilor Polska, lidera w sektorze soczewek okularowych w naszym kraju. Spółka rozwija           
się systematycznie, zwiększając sprzedaż. W ubiegłym roku osiągnęła wzrost w wysokości 19 %.

„Nasze wyniki są efektem wielu działań. Jako spółka, która wyznacza trendy w swoim sektorze, rozwijamy się, edukując rynek 
i prowadząc kampanie, na których korzysta cała branża. Sektor soczewek ma w Polsce ogromny potencjał rozwoju. 
Oczywiście jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, by go wykorzystać. Stale inwestujemy w swój zespół, którego kompeten-
cje pozwalają nam realizować ambitne plany. Otrzymanie Gazeli Biznesu jest wynikiem pracy wszystkich zaangażowanych 
współpracowników, ale także wyróżnieniem dla naszych wszystkich partnerów -  Salonów Optycznych na terenie całej 
Polski.” – mówi Adam Mamok, Dyrektor Zarządzający Essilor Polonia.

Wśród działań realizowanych przez Essilor Polonia, którym spółka zawdzięcza dynamiczny wzrost, są między innymi kampa-
nie reklamowe w TV oraz w Internecie. Spółka wspiera też działalność swoich partnerów. Salony optyczne, współpracujące                  
z Essilor Polonia, mogą czerpać od niej między innymi wiedzę na tematy związane z najnowszymi technologiami, działania-
mi marketingowymi, czy bogatą ofertą szkoleń, również internetowych. Dzięki temu osiągają lepsze wyniki.
W ramach Grupy Essilor Polska spółka uczestniczy też w działaniach edukacyjnych i społecznych, zwiększających świado-
mość na temat problemów z widzeniem i ich korekcją, np. kampanii „Czas na wzrok 40+” skupionej na zagadnieniu prezbio-
pii, naturalnego procesu starzenia się wzroku.

wieści z branży

Essilor Polonia wśród laureatów Gazeli Biznesu 2018

Essilor Polonia Sp. z o.o. jest częścią 
Grupy Essilor – światowego lidera 
w branży optycznej z ponad 
170-letnią tradycją, działającego                    
w ponad 100 krajach, na pięciu 
kontynentach i realizującego misję 
„poprawa jakości życia poprzez 
poprawę widzenia”. 
Spółka Essilor Polonia działa w na- 
szym kraju od 1991 roku.
Firma dostarcza wysokiej jakości 
soczewki okularowe, które dostępne 
są w salonach optycznych w całej 
Polsce, m.in. Crizal®, Eyezen™, 
Varilux®, Optifog®, Transitions®, 
Xperio®, a także współpracuje                      
z optykami, optometrystami oraz 
lekarzami okulistami. 

Adam Mamok
Dyrektor Zarządzający 
Essilor Polonia
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12 stycznia 2019 r. w pięknej sali: „Na kotłowem” odbył się tradycyjnie 
już kolejny Bal Optyków, tym razem z podtytułem „Francja – Elegancja”. 
Grał zespół „Andrusy” z Aleksandrem „Makino” Kobylińskim – „Ostatnim Czaro-
dziejem Krakowa”. Podczas zabawy nie zabrakło konkursów oraz niespodzianek 
wraz z nagrodami. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z corocznego wyda-
rzenia Małopolskiego Cechu Optyków…

KURSY w Małopolskim Cechu Optyków
Kurs refrakcji. Kurs czeladniczy. Kurs Mistrzowski
Małopolski Cech Optyków organizuje kursy oraz szkolenia, które prowadzone      
są na najwyższym poziomie przez najlepszych specjalistów w Polsce. 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa.
Kurs refrakcji prowadzi, jak zawsze dr Andrzej Styszyński. Szkolenie składa się             
z części teoretycznej oraz praktycznej. Słuchacze podczas części praktycznej 
ćwiczą na potrzebnym do badań sprzęcie najnowszej generacji.
Termin kursu refrakcji: 13 – 15.05.2019 r.; 27 – 29.05.2019 r.
UWAGA : ilość miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja.
Tel./fax 12 4219077; mob. 733 954033; e-mail; cechoptykow@op.pl; 
www.mcokrakow.pl
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Prowadząc optometryczną terapię widzenia 
mam możliwość pracy z wieloma małymi pacjentami i ich rodzicami. 

Często z naszych rozmów wynika, że tra�ają do mnie przez przypadek. 
Szukają w internecie terapii widzenia, ponieważ ich dziecko 

ma niedowidzenie, zeza lub jest słabowidzące. 
Tra�ają na stronę internetową gabinetu i przyjeżdżają. 

Najczęściej żaden z Rodziców 
nie zastanawia się, czy potrze-
buje optometrysty czy innego 
specjalisty. Oni potrzebują 
terapii dla swoich dzieci.
Nie wchodzą w szczegóły kto 
jest kim. Często, dopiero pod- 
czas wywiadu, dowiadują się 
ode mnie o zakresach możli-
wości optometrysty i innych 
specjalistów. Zdarza się, że po 
prostu muszę ich przekierować 
do innego gabinetu, ponieważ 
w nim uzyskają bardziej 

adekwatną pomoc.     

Terapia widzenia – kto i kiedy 
jest potrzebny?

Szeroko zde�niowaną terapią 
wzroku zajmują się w Polsce 
przedstawiciele kilku zawo-
dów: optometrysta, ortopty-
sta, rehabilitant wzroku, ty�o- 
pedagog, nauczyciel orientacji 
przestrzennej. Ze względu na 
charakter pracy specjalizacje 
te są sobie bliskie – zajmują się 

ulepszaniem funkcji wzroko-
wych człowieka. Jednak przy- 
glądając się bliżej każdej
z osobna widzimy, że każda 
z nich pełni inną rolę i jest 
skierowana do innej grupy 
pacjentów. 

Czym różnią się przedstawicie-
le zawodów, które zajmują się 
terapią wzroku, terapią widze-
nia lub inaczej mówiąc rehabi-
litacją? 

Oblicza terapii widzenia

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.



                
Nauczyciel 

orientacji przestrzennej
Nauczyciel orientacji przestrzennej to osoba, 

która uczy pacjentów niewidomych, ociemnia-
łych lub słabowidzących samodzielnego i bez- 

piecznego poruszania się w domu, na ulicy,                    
w miejscach publicznych. Cały proces rozłożony jest 
w czasie i może trwać nawet kilka lat. Każda osoba,      
w zależności od stopnia upośledzenia widzenia, 
wieku i indywidualnych możliwości ma dobierany 

plan pracy, który opanowuje z pomocą nauczy-
ciela. Celem tych zajęć jest osiągnięcie                   

jak największej niezależności człowie-
ka niewidomego lub słabowi- 

dzącego. 

Rehabilitant widzenia
Chcąc stymulować, rehabilitować, ćwi- 

czyć i rozwijać widzenie dzieci słabowidzą-
cych udamy się do rehabilitanta wzroku. Ten 

specjalista dokona funkcjonalnej oceny widzenia 
naszego dziecka: określi ostrość widzenia dali i bliży, 

sprawdzi pole widzenia, wrażliwość na kontrast, rozpoz- 
nawanie barw czy możliwość widzenia obuocznego. To nie 
są identyczne badania, jakie znamy z badania okulistyczne-
go, chociaż bardzo podobne. W badaniu funkcjonalnym 
określamy szereg praktycznych informacji, które pomogą 
terapeucie zaplanować pracę z dzieckiem. 

Rehabilitacja widzenia ma na celu stymulację widzenia, 
będzie pobudzała do patrzenia. Terapia pomoże 

rozwinąć ruchy oczu, �ksację, percepcję i pa- 
mięć wzrokową. Zajęcia zawsze są dosto-

sowane do wieku, zaburzenia i mo- 
żliwości dziecka. 

 

Ty�opedagog
 Ty�opedagog zajmuje się edukacją osób 

niewidomych lub słabowidzących. Pomoże w adap- 
tacji otoczenia (np. domu), materiałów edukacyjnych, 

komputera do możliwości wzrokowych każdego pacjenta.                           
W zakresie jego obowiązków jest również rehabilitacja układu wzro-

kowego.
 Pacjentami lub podopiecznymi ty�opedagogów są osoby nie- 

widome i słabowidzące, które utraciły możliwości widzenia we wczesnym 
etapie rozwoju oraz osoby, które straciły wzrok całkowicie lub w części                 
w wyniku urazów, chorób lub z przyczyn �zjologicznych. 
 Terapia prowadzona przez ty�opedagoga opiera się na rozwijaniu         
lub utrzymaniu posiadanych możliwości wzrokowych pacjentów w zakresie 
podstawowych czynności wzrokowych. Rodzice razem z ty�opedagogiem 
dobiorą odpowiednie pomoce (optyczne lub nieoptyczne) wspomagające 

rozwój widzenia i edukację.
 Ty�opedagog to przede wszystkim nauczyciel. Będzie towa- 

rzyszył małym pacjentom w procesie uczenia się, pomoże zaada-
ptować książki, programy komputerowe, sprzęt elektroniczny, 

odpowiednio zmody�kuje podstawę programową do 
możliwości wzrokowych każdego pacjenta. 

Ty�opedagog wprowadza w świat, wspie-
ra w każdej dziedzinie życia. 
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Optometrysta
- przede wszystkim, koryguje widzenie 

poprzez dobór okularów lub soczewek kontak-
towych oraz diagnozuje zaburzenia widzenia 

obuocznego. Specjalnością optometrii jest prowadze-
nie terapii widzenia. Ma ona ten sam cel, jak ćwiczenia 

ortoptysty, różni się jednak metodami. Optometrysta 
ćwiczy z dziećmi oraz z dorosłymi. Optometryczna terapia 
widzenia pomaga zlikwidować lub zmniejszyć zaburzenia 
układu wzrokowego, takie jak: zez (jawny, ukryty), niedowi-
dzenie, problemy z akomodacją, wergencją lub ruchami 
oczu. Ma również zastosowanie u osób, które uległy 

różnego rodzaju wypadkom lub urazom. 
Osoby słabowidzące mogą szukać u optometry- 

sty pomocy przede wszystkim w zakresie 
doboru pomocy optycznych, pomaga-

jących w codziennym funkcjo-
nowaniu. 

                
Ortoptysta

to specjalista, który diagnozuje i ćwiczy zabu-
rzenia widzenia obuocznego: zezowanie (jawne                    

i ukryte), niedowidzenie (leniwe oko), zaburzenia 
układu wergencyjno-akomodacyjnego. 

Jego praca skupiona jest przede wszystkim na „prostowa-
niu” widzenia (ortho – łac. prosty). 
Ortoptysta, poprzez szereg badań, określi czy oczy popraw-
nie współpracują, czy widzenie obuoczne jest zaburzone             
i w jakim stopniu. Określi rodzaj zezowania czy stopień 
niedowidzenia. Zaplanuje i poprowadzi ćwiczenia 

wzrokowe (ortoptyczne, pleoptyczne) zarówno            
w gabinecie, jak (instruując rodziców) w terapii 

domowej. Jego zadaniem jest również 
przygotowanie do zabiegu usuwają-

cego zeza i rehabilitacji po 
operacji. 

Kilku specjalistów, różne specjalizacje.
Przeszliśmy przez krótką charakterystykę zawodów zajmujących 
się terapią widzenia. Z doświadczenia wiem, że bardzo często 
specjaliści posiadają dwie, trzy wyżej wymienione specjalizacje. 
Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu mogą jeszcze lepiej              
i w sposób kompleksowy pomagać swoim pacjentom. 
Najważniejsze jest to, by pamiętać, że praca każdego z nich się nie 
wyklucza, a uzupełnia. Warto otwarcie rozmawiać o możliwo-
ściach każdej z terapii i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
pacjentów indywidualnie. 
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W aptekach w Wietnamie nie kupisz 
gotowych okularów ani soczewek. Do-
borem, serwisem i sprzedażą opraw, 
szkieł, soczewek zajmują się wyspecjali-
zowane salony optyczne. Wydaje się, że 
jest tutaj wyraźny podział kompetencji.
Salony optyczne, w większości przypad-
ków, oferują marki globalne. W zasadzie 
te same, które kupić można w Europie 
i innych krajach świata. Nie udało nam 
się spotkać produktów pochodzenia 
krajowego, choć pytani o nie optycy 
potwierdzali, że marki wietnamskie są 
obecne na rynku okularowym. 
Tutaj bardzo wiele osób nosi okulary.  
Wbrew pozorom, salony optyczne ob-
sługują raczej wąską i specyficzną gru-
pę klientów. 

Po kilku wizytach u optyków z trudem 
udało nam się z niektórymi nawiązać 
kontakt. Prosząc o zgodę na wykonanie 
zdjęć, początkowo otrzymywaliśmy od-
mowną odpowiedź. 
Ceny okularów są nieco niższe niż           
w Polsce. Zaś asortyment, choć szero-
ki, raczej przestarzały i mało różnorod-
ny. To, co nas najbardziej interesowało, 
czyli oprawki, były w swej budowie ra-
czej małe, wąskie i delikatne w formie. 
Niezbyt rzucające się w oczy. Wszystkie 
bardzo podobne do siebie. Zaskoczyła 
nas tak mała ich różnorodność, która 
jest obecnie trendem na świecie. Za 
to zaciekawił nas w salonie optycznym 
ołtarzyk buddyjski, który oczywiście 
uwieczniliśmy na zdjęciach.

Dużo uwagi poświęciliśmy także okula-
rom przeciwsłonecznym, tak potrzeb-
nym w tej szerokości geograficznej. Od 
jakiegoś czasu na rynku obecne są oku-
lary przeciwsłoneczne, tzw. słoneczka. 
Ich nowe odmiany pojawiają się w ko-
lejnych edycjach wielu marek. Słonecz-
ka o prostym froncie są tutaj bardzo 
popularne. Wspólnie z Moniką zauwa-
żyliśmy, że te właśnie płaskie płyty czy 
metale niezwykle współgrają z twa-
rzami Wietnamczyków. Dużo bardziej 
okulary te pasują Azjatom niż Europej-
czykom. Zaczęliśmy analizować, co jest 
tego przyczyną. Odpowiedź okazała się 
prosta. Profil twarzy, jak i profil całej gło-
wy, są bardziej płaskie niż u Europejczy-
ków. Stąd bardzo trafne dopasowanie 

Ulicami Sajgonu 
Dzisiejszy felieton piszę z dalekiego, słonecznego Wietnamu. 

Z wielkiego Ho Chi Minh City, czyli starego Sajgonu, tętniącego 
życiem, odgłosami skuterów i pachnącego street food’ami.
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stylistyczne opraw do cech fizycznych 
rasy. To dla nas fantastyczne doświad-
czenie.
Refleksja, którą chcemy się również 
podzielić jest taka, że mieszkańcy Wiet-
namu podchodzą do oprawek i okula-
rów bardzo użytkowo. Jest tutaj mniej 
miejsca na styl, dopasowanie czy zaba-
wę kształtem czy kolorem. Najprawdo-
podobniej wynika to z siły nabywczej 
pieniądza i struktur społecznych. Nie 
zmieniają się rewolucyjnie, ale ulegają 
płynnej ewolucji w duchu czasów glo-
balizacji i rozwijającej się turystyki. 
Tutaj okulary nosi się raczej długo. Ich 
kondycja wynika z wieloletniej eksplo-
atacji. Serwis okularów, w większości 
przypadków, odbywa się na ulicach. 

Zdolności manualne Wietnamczyków 
są niezwykłe, a ich specjalizacje i umie-
jętności zaskakujące. Wszystko to odby-
wa się w warunkach niemożliwych do 
zaakceptowania np. w Polsce. 
Miejsca naprawy są małe, trudno do-
stępne, pozbawione zaplecza, narzędzi. 
Często taki punkt serwisowy pominę-
libyśmy idąc ulicą. Niepozorny, zanie-
dbany, wyeksploatowany, poza stan-
dardami jakie sobie wyobrażamy. To, co 
widzieliśmy, przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Naprawa czy serwis opraw 
odbywają się wręcz na kolanie. Klienci 
podjeżdżają do „serwisu” – licznie, na 
skuterach. Rady, zalecenia i wskazówki 
jakie dostają są rzeczowe i treściwe.
Nie ma tu żadnych potwierdzeń, obiegu 

paragonów, faktur czy umów. Wszystko 
odbywa się na zasadzie zaufania i umo-
wy ustnej.
Na koniec naszej podróży, na między-
narodowym lotnisku, spotkaliśmy wielu 
podróżujących w stylowo dobranych 
okularach. Jedne z nich zwróciły moją 
szczególną uwagę. Ciekawość zwycię-
żyła. Podszedłem do mężczyzny, który 
je nosił, przedstawiłem się i zaczęli-
śmy rozmawiać o tych niezwykłych 
oprawach. Okazało się, że okulary są 
produkcji japońskiej. Byłem tak samo 
zachwycony, jak i zdumiony, ponieważ 
identyczna sytuacja zdarzyła nam się    
w Hongkongu. To oprawki japońskie 
wyróżniały się niezwykłym designem, 
kolorem, stylem i dopasowaniem.
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                                                                                                      AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

Zapraszamy na naszą stronę 
www.optotechnika.com.pl 

 

 
 

 
 

SHIN-NIPPON  
ACCUREF R-800 / K900 

Najwyższa jakość i doskonała 
ergonomia 

ZDOBYWCA NAGRODY
"GOOD DESIGN AWARD" 

Wyrafinowany kształt w połączeniu z 
nowoczesnym designem oraz 

atrakcyjnym kolorze metalicznym i 
białym perłowym, który idealnie pasuje 

do każdego wnętrza. 

SHIN-NIPPON DL800/900
NAJNOWSZA GENERACJA 

DIOPTROMIERZY SERII DL 

 łatwy pomiar progresów 

 nowość!  zielona dioda LED 

 dokładny i szybki pomiar 

 nowe intuicyjne menu 

 regulowany ekran 

 atrakcyjny, nowoczesny design 

 
 

Optotechnika Sp. z o.o.    ul. Topiarnia 9   Kraków 30-698                                                                             tel. 12 654 73 80      e-mail: biuro@optotechnika.com.pl 

W naszej ofercie znajdą Państwo również: 

 tonometry bezkontaktowe 

 lampy szczelinowe 

 kasety szkieł próbnych 

 oprawy probiercze 

 projektory i ekrany LCD 

 foroptery 

 pupilometry 

 stoliki elektryczne 

 unity okulistyczne 

 oftalmoskopy 

 kompleksowe wyposażenie gabinetów 

okulistycznych 

 oprawy okularowe –  znane marki 
 

dysponujemy również fachowym serwisem 

Informacje dla optyków, popularne marki,

facebook.com/MagazynOko

trendyfacebook.com/MagazynOko

www.interoptyka.pl
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USŁUGI SZLIFOWANIA I MONTAŻU 
SOCZEWEK OKULAROWYCH

Oferujemy:
- montaż soczewek okularowych nowych i używanych, 

w tym przeszlifowania
- odbiór zamówień kurierem UPS bezpośrednio 

od Państwa w cenie 10 zł netto
- hurtowe ceny soczewek okularowych

Cennik usług (montaż pary soczewek):
- pełna: 10 zł
- żyłka: 20 zł
- patent: 50 zł

Kontakt:
telefon / faks 91 484 37 15
www.macrooptic.pl

Termin wykonania usługi - 24h od momentu otrzymania przesyłki.

Promocja! Do każdej pracy gratis ściereczka 

2018/668

oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

www.hadas-lancuszki-okulary.pl
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oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

www.hadas-lancuszki-okulary.pl
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Prowadząc optometryczną terapię widzenia 
mam możliwość pracy z wieloma małymi pacjentami i ich rodzicami. 

Często z naszych rozmów wynika, że tra�ają do mnie przez przypadek. 
Szukają w internecie terapii widzenia, ponieważ ich dziecko 

ma niedowidzenie, zeza lub jest słabowidzące. 
Tra�ają na stronę internetową gabinetu i przyjeżdżają. 

Najczęściej żaden z Rodziców 
nie zastanawia się, czy potrze-
buje optometrysty czy innego 
specjalisty. Oni potrzebują 
terapii dla swoich dzieci.
Nie wchodzą w szczegóły kto 
jest kim. Często, dopiero pod- 
czas wywiadu, dowiadują się 
ode mnie o zakresach możli-
wości optometrysty i innych 
specjalistów. Zdarza się, że po 
prostu muszę ich przekierować 
do innego gabinetu, ponieważ 
w nim uzyskają bardziej 

adekwatną pomoc. 

Terapia widzenia – kto i kiedy 
jest potrzebny?

Szeroko zde�niowaną terapią 
wzroku zajmują się w Polsce 
przedstawiciele kilku zawo-
dów: optometrysta, ortopty-
sta, rehabilitant wzroku, ty�o- 
pedagog, nauczyciel orientacji 
przestrzennej. Ze względu na 
charakter pracy specjalizacje 
te są sobie bliskie – zajmują się 

ulepszaniem funkcji wzroko-
wych człowieka. Jednak przy- 
glądając się bliżej każdej
z osobna widzimy, że każda 
z nich pełni inną rolę i jest 
skierowana do innej grupy 
pacjentów. 

Czym różnią się przedstawicie-
le zawodów, które zajmują się 
terapią wzroku, terapią widze-
nia lub inaczej mówiąc rehabi-
litacją?

Oblicza terapii widzenia

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Ruszyły zapisy gabinetów i poradni okulistycznych do 
III edycji ogólnopolskiej akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry, któ-
ry w tym roku obchodzony jest w dniach 
10-16 marca, już po raz trzeci, odbędzie 
się ogólnopolska akcja bezpłatnych  ba-
dań przesiewowych w kierunku jaskry. 
Akcja realizowana jest przez Polskie Towa-
rzystwo Okulistyczne (PTO) i Sekcję Jaskry 
PTO, przy współudziale Polskiego Związku 
Niewidomych.  W ubiegłbym roku do pro-
jektu przystąpiły 72 placówki okulistyczne 
z całej Polski. Liczymy na to, że w tym roku 
będzie ich jeszcze więcej. Nasza wspólna 
walka o zdrowie Polaków już przynosi wy-
mierne rezultaty - podkreśla Prof. dr hab. 
n med. Iwona Grabska- Liberek, Kierow-
nik Kliniki Okulistyki Centrum Medycz-
nego Kształcenia Podyplomowego SPSK 
im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie, 
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie 
Okulistyki, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Okulistycznego. W ubiegłych latach prze-
badaliśmy ponad 6000 pacjentów. Aż 40 
procent z nich zostało skierowanych do 
dalszej diagnostyki jaskry – dodaje. Ga-
binety można rejestrować za pośredni-
ctwem strony http://tydzienjaskry.pl/ 
do końca lutego 2019 r. Udział w akcji 
to nie tylko działanie na rzecz propago-
wania zdrowia, ale również doskonała 
forma promocji dla lekarzy i gabinetów 
okulistycznych.
Akcja Polscy Okuliści Kontra Jaskra to 
trwająca od 2017 roku, inicjatywa Polskie-

go Towarzystwa Okulistycznego i lekarzy 
okulistów z całej Polski, mająca na celu 
podniesienie świadomości społeczeń-
stwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej 
wykrywalności we wczesnych stadiach 
zaawansowania, a tym samym uratowa-
nie wzroku pacjentów, którzy są nieświa-
domi swojej choroby. 
Ideą projektu jest przeprowadzenie ba-
dania przesiewowego w kierunku jaskry 
tj. badania budowy dna oka, grubości 
rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego 
oraz wywiadu lekarskiego u pacjentów, 
którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej 
przez rok  i nie są chorzy na jaskrę.
Każdy z gabinetów okulistycznych, który 
do 28 lutego przystąpi do akcji, po zde-
klarowaniu liczby bezpłatnych badań 
oferowanych pacjentom, otrzyma pakiet 
startowy w skład którego wchodzić będą: 
plakat informacyjny, ulotki informacyjne 
dla pacjentów oraz wydrukowane kwe-
stionariusze badania przesiewowego                                 
(1 szt./pacjenta).
- Udostępnianie pacjentom bezpłatnych 
badań w kierunku wczesnego wykrycia 
jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą 
podstępną chorobą. W przypadku jaskry 
nie możemy mówić o profilaktyce, a jedy-
nie o wczesnej diagnostyce. Tym bardziej 
ważne stają się inicjatywy mogące wpłynąć 
na poprawę sytuacji zdrowotnej miesz-
kańców naszego kraju – podkreśla prof. 

Iwona Grabska-Liberek Kierownik Kliniki 
Okulistyki Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego SPSK im. prof. dr 
W. Orłowskiego w Warszawie, Konsultant 
Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki, Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Okulistyczne-
go. Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne 
liczymy, że w tym roku gabinetów, które 
wspólnie z nami zechcą realizować akcję 
będzie jeszcze więcej niż w latach ubiegłych 
– dodaje profesor Liberek.
Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą 
przyczyną ślepoty w krajach rozwinię-
tych, jednak zdaniem Światowej Organi-
zacji Zdrowia(WHO) dużo groźniejszą, po-
nieważ utrata wzroku jest nieodwracalna. 
W Polsce, z uwagi na to iż jesteśmy spo-
łeczeństwem starzejącym się, problem 
jaskry może dotyczyć już nawet miliona 
osób. Szacuje się, że tylko połowa z nich 
została zdiagnozowana. Powodem jest ni-
ska świadomość społeczna oraz bezobja-
wowy przebieg choroby. Aż w 90% przy-
padków jaskra przebiega bez widocznych 
dolegliwości, dlatego kluczowe stają się 
regularne badania wzroku.
Lista placówek, które przyłączą się do pro-
jektu dostępna będzie od 1 marca na stro-
nie tydzienjaskry.pl oraz pto.com.pl. 
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Światowy Tydzień Jaskry
Ruszyły zapisy gabinetów i poradni okulistycznych do 

III edycji ogólnopolskiej akcji Polscy Okuliści Kontra Jaskra.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry, któ-
ry w tym roku obchodzony jest w dniach 
10-16 marca, już po raz trzeci, odbędzie 
się ogólnopolska akcja bezpłatnych  ba-
dań przesiewowych w kierunku jaskry. 
Akcja realizowana jest przez Polskie Towa-
rzystwo Okulistyczne (PTO) i Sekcję Jaskry 
PTO, przy współudziale Polskiego Związku 
Niewidomych.  W ubiegłbym roku do pro-
jektu przystąpiły 72 placówki okulistyczne 
z całej Polski. Liczymy na to, że w tym roku 
będzie ich jeszcze więcej. Nasza wspólna 
walka o zdrowie Polaków już przynosi wy-
mierne rezultaty - podkreśla Prof. dr hab. 
n med. Iwona Grabska- Liberek, Kierow-
nik Kliniki Okulistyki Centrum Medycz-
nego Kształcenia Podyplomowego SPSK 
im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie, 
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie 
Okulistyki, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Okulistycznego. W ubiegłych latach prze-
badaliśmy ponad 6000 pacjentów. Aż 40 
procent z nich zostało skierowanych do 
dalszej diagnostyki jaskry – dodaje. Ga-
binety można rejestrować za pośredni-
ctwem strony http://tydzienjaskry.pl/
do końca lutego 2019 r. Udział w akcji 
to nie tylko działanie na rzecz propago-
wania zdrowia, ale również doskonała 
forma promocji dla lekarzy i gabinetów 
okulistycznych.
Akcja Polscy Okuliści Kontra Jaskra to 
trwająca od 2017 roku, inicjatywa Polskie-

go Towarzystwa Okulistycznego i lekarzy 
okulistów z całej Polski, mająca na celu 
podniesienie świadomości społeczeń-
stwa na temat jaskry oraz zwiększenie jej 
wykrywalności we wczesnych stadiach 
zaawansowania, a tym samym uratowa-
nie wzroku pacjentów, którzy są nieświa-
domi swojej choroby. 
Ideą projektu jest przeprowadzenie ba-
dania przesiewowego w kierunku jaskry 
tj. badania budowy dna oka, grubości 
rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego 
oraz wywiadu lekarskiego u pacjentów, 
którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej 
przez rok  i nie są chorzy na jaskrę.
Każdy z gabinetów okulistycznych, który 
do 28 lutego przystąpi do akcji, po zde-
klarowaniu liczby bezpłatnych badań 
oferowanych pacjentom, otrzyma pakiet 
startowy w skład którego wchodzić będą: 
plakat informacyjny, ulotki informacyjne 
dla pacjentów oraz wydrukowane kwe-
stionariusze badania przesiewowego                                 
(1 szt./pacjenta).
- Udostępnianie pacjentom bezpłatnych 
badań w kierunku wczesnego wykrycia 
jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą 
podstępną chorobą. W przypadku jaskry 
nie możemy mówić o profilaktyce, a jedy-
nie o wczesnej diagnostyce. Tym bardziej 
ważne stają się inicjatywy mogące wpłynąć 
na poprawę sytuacji zdrowotnej miesz-
kańców naszego kraju – podkreśla prof. 

Iwona Grabska-Liberek Kierownik Kliniki 
Okulistyki Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego SPSK im. prof. dr 
W. Orłowskiego w Warszawie, Konsultant 
Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki, Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Okulistyczne-
go. Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne 
liczymy, że w tym roku gabinetów, które 
wspólnie z nami zechcą realizować akcję 
będzie jeszcze więcej niż w latach ubiegłych
– dodaje profesor Liberek.
Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą 
przyczyną ślepoty w krajach rozwinię-
tych, jednak zdaniem Światowej Organi-
zacji Zdrowia(WHO) dużo groźniejszą, po-
nieważ utrata wzroku jest nieodwracalna. 
W Polsce, z uwagi na to iż jesteśmy spo-
łeczeństwem starzejącym się, problem 
jaskry może dotyczyć już nawet miliona 
osób. Szacuje się, że tylko połowa z nich 
została zdiagnozowana. Powodem jest ni-
ska świadomość społeczna oraz bezobja-
wowy przebieg choroby. Aż w 90% przy-
padków jaskra przebiega bez widocznych 
dolegliwości, dlatego kluczowe stają się 
regularne badania wzroku.
Lista placówek, które przyłączą się do pro-
jektu dostępna będzie od 1 marca na stro-
nie tydzienjaskry.pl oraz pto.com.pl.
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA

70 2018/664 2019/1

SZLIFIERNIA OPTYCZNA 

Wykonuję prace optyczne 
na zlecenie.

Szybkie terminy realizacji. 
Soczewki własne lub po-

wierzone.  
Zapraszam do współpracy.

  

Adres: 00-872 Warszawa, 
ul. Chłodna 48 lok. 1U

 

tel. 696 473 505 
e-mail:  zielonki5@wp.pl 

669 905 905  



tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA

70 2018/6 5365

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

tel. 603 939 930
 a.nowojski@gmail.com

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797 
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE

2019/1

Dnia 02.09.2018. zmarł w wieku 89 lat (do końca prowadząc 
Zakład Optyczny), Mistrz Optyki Okularowej 

Śp. JÓZEF WIŚNIEWSKI 
z Tomaszowa Lubelskiego.

Serdeczne Podziękowania za udział w uroczystościach 
pogrzebowych delegacji Lubelskiego Cechu Optyków, 

Optykom i Firmom Optycznym
Składa Rodzina

53

Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

tel. 603 939 930
 a.nowojski@gmail.com

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM TANIO

Z żalem zawiadamiamy,
że dnia 14 sierpnia 2018 roku zmarła 

nasza koleżanka   

MARIA LEŚNIAK

optyk okularowy, długoletni członek 
Lubelskiego Cechu Optyków.

Panu Krzysztofowi Leśniakowi i Rodzinie 
Zmarłej wyrazy szczerego

współczucia składają 
członkowie i Zarząd Lubelskiego Cechu 

Optyków w Lublinie.

W dniu 27 sierpnia 2018 r.,  z ogromnym smutkiem 
pożegnaliśmy w Lublinie 

Ś.P.
Jana  TOPOROWSKIEGO

Nestora Optyków lubelskich

Był nauczycielem zawodu i aktywnym działaczem 
w środowisku optyków lubelskich na rzecz integracji 

tego środowiska.    
W roku 1998, był jednym z inicjatorów powstania Lubel-

skiego Cechu Optyków i  przez dwie kadencje (8 lat) pełnił 
funkcję Starszego Cechu. 

Działał też aktywnie na forum KRIO, na rzecz integra-
cji całego ogólnopolskiego środowiska zawodowego. 

Przywiązywał ogromną wagę do rzemieślniczych tradycji  
zawodu optyka. 

Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego 
współczucia 

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej
 Izby Optycznej

W dniu 21 sierpnia 2018 roku odszedł nasz Kolega i Przyjaciel 

JAN TOPOROWSKI
Lubelski optyk, założyciel i wieloletni członek, pełniący
funkcję Starszego Cechu Optyków w Lublinie, człowiek 

wspaniały, wielce pomocny i życzliwy ludziom. 
Swoją aktywność zawodową wypełniał 

z niezwykłym zaangażowaniem i sumiennością. 
Żegnamy Go z wielkim żalem.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy 
serdecznego współczucia i łączymy się w smutku. 

Członkowie i Zarząd Lubelskiego
Cechu Optyków

2018/5

używane wyposażenie 
Gabinetu Okulistycznego.

 tel. 603 79 10 44
nowojewska@list.pl 

Vision Fashion sp. z o.o. pragnie sprostować błędne informacje: firma nasza jest nowym podmiotem go-
spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych 
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadzili-
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage. 

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z nor-
mami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
W okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonar-
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu 
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027.  Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie 
awarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy        
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: maga-
zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji  i dostaw pod 
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

Przepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma 
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach 

i zapraszamy do współpracy. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544



WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA OPTIBLOK VISIO

JAI KUDO RAKO OPTYK SERWIS

MAŻEX SEYKOPOL

AM OPTICAL MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

BINOKL MAŻEX SCORPION EYEWEAR

CAMRO MERTZ SEYKOPOL

CLEX POLSKA OKO OPTICAL SOLANO

DEK OPTICA OPTIBLOK TARPOL

IQ PRISMA ORATA VADIM EYEWEAR

IDEA OPTICA PROSTAF VERMARI

KAMEX PUCCINI VISION FASHION

ARGA OPTI SERVICE SERV-OPTIC

ELEFANT OPTYKA OPTY SPORT SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL SPECTRUM

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTALMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

66 2019/1



AKCESORIA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ALBINEX OPTY SPORT TAR-POL

HUMEL SERV-OPTIC TRZPIL

MACRO OPTIC SEYKOPOL

MAŻEX SZAACH

ARGA NETZPOLSKA.PL SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL TAR-POL

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

MEDICAL PARTNER SPECTRUM

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA OPTI SERVICE RAKO OPTYK SERWIS

ELEFANT OPTYKA OPTOTECHNIKA TAR-POL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

672019/1

MACRO OPTIC ORATA

OPTI SERVICE SERV OPTIC



SCORPION EYEWEAR | Jana Pawła II 15H | 05-091 Ząbki - Poland | phone. 22 811 42 66 | 22 781 27 45 | e-mail. bok@sceyewear.com

www.sceyewear.com | www.tonnyeyewear.com | www.e-glasses.pl
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